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Primera fila    icult
Els premis més importants de l’escena espanyola

OLGA PEREDA
MADRID

U
n trozo invisible de este mun-
do, impactant text sobre 
la immigració i l’exili, és 
la millor obra del 2013. Ai-

xí ho van dictaminar ahir els premis 
Max, atorgats per la Fundació SGAE, 
que van exalçar la peça escrita per 
Juan Diego Botto davant les dues 
obres catalanes que optaven al mà-
xim guardó: Barcelona, en què Pere 
Riera narra l’amistat entre dues do-
nes sota els terribles ressons dels 
bombardejos del 1938, i Forests, adap-

de Juan Diego Botto
Els Max

tació de Marc Rosich de diferents 
textos de Shakespeare que va dirigir 
Calixto Bieito. La imposició d’Un tro-
zo invisible de este mundo –que era favo-
rita de la nit amb sis nominacions, 
de les quals quatre es van convertir 
en estatuetes (millor obra, actor, au-
tor revelació i disseny d’il·lumi- 
nació)– no va implicar, no obstant, 
la derrota de les peces catalanes. 
Barcelona aspirava a cinc i se’ n va en-
dur dues: autoria teatral (Pere Riera) 
i actriu (Emma Vilasarau). Mentres-
tant, Forests, que aspirava a quatre 
Max, en va conquistar dos: esceno-

‘un trozo invisible de este mundo’ conquista quatre 
guardons, inclosos millor obra, actor i autor revelació

‘Barcelona’ s’endú dos premis per a Pere Riera i  
Emma Vilasarau i ‘Forests’ en guanya dos més de tècnics

grafia (Rebeca Ringst) i composició 
musical (Maika Makosvski).
 Amb Jimmy Barnatán de mestre 
de cerimònies, la vetllada va trans-
córrer amb un to cridaner que va ser 
gairebé insuportable. Ningú va po-
der veure la cara del ministre José 
Ignacio Wert dins del Circo Price de 
Madrid perquè el titular de Cultu-
ra, igual que als Goya, va causar bai-
xa a la cerimònia, amb un sistema 
de selecció que va canviar. No hi va 
haver votació del gremi sinó que es 
van crear tres comissions (Madrid, 
Catalunya i resta) per elegir els 32 
candidats, dels quals van sortir els fi-
nalistes escollits per un jurat.
 Si hi hagués anat, el ministre 
Wert hauria vist com Juan Diego 
Botto sortia per la porta gran. L’ac-
tor es va endur la poma emmasca-
rada (forma que tenen els Max) a la 
millor interpretació masculina i va 
guanyar Pedro Casablanc, per Tira-
no Banderas, i Francesc Orella, per Un 
aire de família. Botto, a més, es va en-
dur una gran alegria al veure com 
els Max el premiaven per ser el mi-
llor autor teatral revelació.

IMMIGRACIÓ A ESPANYA / Dirigida per 
Sergio Peris-Mencheta, Un trozo invi-
sible de este mundo –que es va estrenar 
al Matadero (Madrid) i a Barcelona es 
va veure al Lliure– està escrita per 
Botto, que plasma en la peça cruels 
històries sobre la immigració a Espa-
nya i l’exili argentí, un drama que el 
mateix actor coneix de primera mà.
 Peris-Mencheta, no obstant, no 
es va endur la poma emmascarada 
a què aspirava per la direcció d’Un 
trozo invisible de este mundo. Aquesta 
va anar a parar a les mans de Carles 

La gala, celebrada  
a Madrid amb 
l’absència del ministre 
Wert, va tenir un vulgar    
i irritant to cridaner

Els premiats van 
posar al final de la 
cerimònia, que es va 
celebrar a Madrid.

JOSÉ LUIS ROCA

MILLOR OBRA
‘Un trozo invisible de este 
mundo’

MILLOR AUTOR
Pere Riera
‘Barcelona’

TÍTOL

33 Pere Riera.

MILLOR AUTOR REVELACIÓ
Juan Diego Botto
‘Un trozo invisible...’

MILLOR DIRECCIÓ 
Carles Alfaro
‘El lindo Don Diego’
 

MILLOR ACTOR
Juan Diego Botto
‘Un tros invisible...’

MILLOR ACTRIU
Emma Vilarasau
‘Barcelona’

MILLOR ESCENOGRAFIA
Rebecca Ringst
‘Forests’
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Alfaro per El lindo Don Diego. Alfaro, 
a més, es va endur juntament amb 
Rodolf  Sirera el Max a la millor adap-
tació, i va vèncer Marc Rosich, que 
també aspirava a guanyar en aques-
ta categoria amb Forests. 
 Si Barcelona, un dels grans èxits 
del curs teatral passat del TNC, no li 
va poder robar el Max a Un trozo invi-
sible de este mundo sí que va robar du-
es pomes més. Una d’elles va ser la 
d’Emma Vilarasau, que comparteix 
protagonisme a l’obra amb Míriam 
Iscla. Totes dues donen vida a dues 
dones d’una família burgesa de la 
zona alta de la capital catalana que 
lluiten contra vent i marea per la 
seva amistat en plena guerra civil. 
«Abans dels assajos, només llegint 
l’obra ja ens vam emocionar totes 
dues», va confessar Vilarasau –que 
no va poder assistir a la gala– l’octu-
bre de l’any passat, quan l’obra es va 
reposar al Goya. L’actriu va aconse-
guir imposar-se a les altres dues ve-
teranes aspirants al premi: Kiti Mán-
ver, per Las heridas del viento, i Julieta 
Serrano, per El malentendido.

PERE RIERA S’IMPOSA A MILLÁS / L’altre 
Max que va conquistar Barcelona va 
ser el de Pere Riera (millor autor), 
que es va imposar a Juan José Millas, 
per La lengua madre, i Esteve Soler, 
per Trilogía contra el progreso, contra el  
amor y contra la democracia.
 Respecte a la categoria de dansa, 
els vencedors de la nit van ser Israel 
Galván (millor coreografia i millor 
actor per Lo real, que es va endur la 
poma al millor espectacle de dansa) 
i Eva Yerbabuena, per ¡Ay!, que es va 
imposar a Sol Picó (Memòries d’una 
puça). H

JOSÉ LUIS ROCA

A lexandre Dumas fill, al Tea-
tre La Seca. Per l’antiga Tar-
raco, els clàssics llatins re-

convertits en monòlegs a càrrec 
dels protagonistes de la història. 
Vet aquí que la força dramàtica 
està lluny d’esgotar les seves 
fonts. La recerca en art i artesania 
s’assembla a la científica, que es 
desplega i ramifica en múltiples 
arborescències. Si ho voleu més 
senzillet, compareu-la a un cove 
ple de cireres, que unes porten les 
altres.
 La principal, no l’única, in-
novació de La dama de les Camèli-
es dels Bonnín (Hermann, Sabine i 
Nausicaa) és i no és l’absència to-
tal d’escenografia. No té un deco-
rat minimalista, sinó un no deco-
rat. ¡Ni una trista cadira! No recor-
do o ignoro possibles precedents. 
La gran novetat és que no es nota, 
que no s’exhibeix ni es reivindi-
ca. La lliçó d’austeritat és implíci-
ta, a posteriori.  
 La resta de virtuts, amb la dra-
matúrgia tan ideològica com es-
sencialista de Sabine Dufrenoy 

i el repartiment encapçalat per 
l’esclat de realisme de Nausicaa 
Bonnín, són referent imprescin-
dible. Encara hi sou temps, fins a 
l’1 de juny.
 Haureu d’esperar un any per 
assistir a la segona de les innova-
cions aquí subratllades, ja que 
abans-d’ahir es va acabar la XVI 
edició de Tarraco Viva, que no 
és un carnaval de romans sinó 
un festival d’història. Aquí nin-
gú es disfressa sinó que es carac-
teritza amb total fidelitat. Re-
construcció precisa dels detalls. 
El festival està presidit pel mà-
xim rigor i per la renovació de 
les formes de presentació dels 
espectacles, els tallers i les expe-
riències, incloses les gastronò-
miques. 
 Enguany, bimil·lenari d’Au-
gust, els que hi érem ens vam tro-
bar amb multitud de breus mo-
nòlegs i recreacions dels grans 
personatges. Mecenes, Lívia, 
Júlia, Octàvia, Horaci, Tiberi, un 
llibert... als racons més bells i 
més insòlits. En comptes de con-
ferències, els protagonistes de 
la història en primera persona. 
Amb tant d’èxit que l’any vinent 
tornen a explicar-se davant el pú-
blic. H

De Dumas  
a August

XAVIER

Bru de Sala

Els Bonnín i 
Tarraco Viva, 
vells textos però 
en nous formats

deesi

 

LA CITA MUSICAL DEL FÒRUM

El Parc del Fòrum es convertirà, des 
de demà fins dissabte, en quilòme-
tre zero d’un Primavera Sound que 
expandeix els seus tentacles cap a 
altres escenaris urbans, i amb una 
programació que es mesura, d’en-
trada, per les seves àmplies xifres: 
348 actuacions, 292 artistes, 13 es-
cenaris i un recinte ampliat amb 
capacitat per a 60.000 persones di-
àries. El sold out és encara incert, pe-
rò en la 14a edició de la seva era mo-
derna (la 10a al Fòrum), el festival 
confia en un cartell ampli i esquit-
xat per noms amb carisma per aug-
mentar entre un 10 i un 15% la xi-
fra global d’assistents, que el 2013 
va ser de 170.000.
 Una jornada gratuïta, demà, en-
capçalada pel cantant belga Stro-
mae, sensació del moment amb 
el seu pop de ritmes fibrosos i traç 
electrònic, obrirà la desfilada del 
Fòrum. Per dijous, primera jorna-
da de pagament, el festival reserva 
un gegant del segle XXI, el grup ca-
nadenc Arcade Fire, equipat amb 
el seu quart disc, Reflektor, així com 
l’stoner rock de Queens of the Sto-
ne Age i la carismàtica St. Vincent.  
Divendres serà el dia de Pixies, ara 
sense Kim Deal i amb un nou disc, 
Indie Cindy, i dissabte, el del pare de 
Tropicália, el venerable Caetano 
Veloso, en la seva forma més elèc-
trica, i la institució industrial Nine 
Inch Nails.

Més enllà de les estrelles

Però això és només la punta de 
l’iceberg, perquè la llista de re-
clams atractius s’estén amb explo-
radors amb pedigrí com Godspe-
ed You! Black Emperor, Mogwai i 
Lee Ranaldo, els veterans de guer-
ra Buzzcocks, Television (inter-
pretant l’icònic Marquee moon) 
i Peter Hook (repassant Unknown 
pleasures, de Joy Division), els can-
tautors amb arrels John Grant, 
Sharon van Etten i Jonathan Wil-
son, l’afrobeat de Seun Kuti i el sa-
bor del moment de Chvrches. A 
l’Auditori del Fòrum, les exquisi-
deses de Julian Cope, Sun Ra Arkes-
tra, l’ex-bad seed Mick Harvey (evo-
cant Serge Gainsbourg), Dr. John, 
Mark Eitzel i el Kronos Quartet. I 
una parcel·la catalana amb mos-
tres com Sílvia Pérez Cruz amb Ra-
ül Fernández Miró, Anímic, Joan 
Colomo, Standstill, El Petit de Cal 
Eril...
 En paral·lel, el programa de Pri-
mavera a la Ciutat, amb una parcel-
la en sales com Apolo, Barts i el Te-
atro Latino, que inclou actuacions 
d’Antibalas, Shellac, The Ex, Juana 
Molina i Joana Serrat. I una secció 

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Rock en multicultiu
Primavera Sound obre demà la 14a edició amb un programa 
d’ampli espectre amb què espera acostar-se als 200.000 assistents

professional, PrimaveraPro, que es-
trena seu diürna al Convent de Sant 
Agustí i que potenciarà el paper de 
«pont amb Llatinoamèrica», va preci-
sar ahir el codirector Albert Guijarro 
en roda de premsa. Tot això, amb un 
pressupost de 9,7 milions, dels quals 
l’ajuntament aporta 150.000 euros i 
la Generalitat, 120.000. H

EL PERIÓDICO

Caetano Veloso.

Nine Inch Nails.

Pixies.

Arcade Fire.

L’Auditori del Fòrum 
acollirà autors de 
culte com Julian 
Cope, Dr. John o  
el Kronos Quartet 


